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OPEN ACCESS, revistas científicas e direitos de autor
O advento dos repositórios, com a
inerente filosofia de disponibilização
de conteúdos em Open Access, provocou alterações ao nível da publicação
em meio científico e, em muitos casos,
fez sobressair um conjunto de dúvidas
relativamente a matérias sensíveis, tais
como os direitos de autor. Estas dúvidas, fundamentadas nas políticas das
editoras científicas ou basea-das no receio de entrar em incumprimento, impedem, muitas vezes, os investigadores de
disponibilizarem nos repositórios e em
Open Access os artigos que publicaram
em revistas científicas com peer review,
com prejuízo evidente da restante comunidade científica.
As dúvidas ocorrem não só ao nível da
ação de depósito em si, mas também ao
nível da forma, isto é, os investigadores
têm dúvidas sobre qual o documento

que podem depositar no repositório.
No sentido de ajudar a comunidade
científica a esclarecer as suas dúvidas e
procurando otimizar a publicação em
Open Access algumas iniciativas foram sendo tomadas pela comunidade internacional de entre as quais se destaca o Projeto
Sherpa/Romeo que pode ser consultado
em http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.
php?la=en&fIDnum=|&mode=simple (Fig. 1).
Este projeto tem como objetivo disponibilizar informação sobre as políticas
de direitos de autor de muitas editoras
científicas esclarecendo os autores sobre
a forma e o conteúdo que podem disponibilizar nos repositórios que variam
consoante as editoras das revistas.
Através do portal Sherpa/Romeo é possível efetuar pesquisas pelo título ou pelo
ISSN da revista ou então pelo editor e assim ter acesso à política da revista relati-

Figura 1 – Página principal do projeto Sherpa/Romeo

Figura 2- Revista Convergências – descrição da política editorial no Sherpa/Romeo

vamente à disponibilização de conteúdos
em repositórios. Nos menus superiores,
conforme se pode verificar na figura 1,
permite ainda aceder às listas totais de
revistas e editores presentes no Portal
Sherpa/Romeo.
No sentido de tornar mais fácil a consulta o projeto apresenta o seguinte código de cores:
VERDE – Significa que pode ser Auto arquivada qualquer versão pre ou post-print, no entanto, em muitos casos,
a versão final do editor não pode ser
depositada.
AZUL – Significa que pode ser Auto arquivada a versão com peer review ou
o post-print.
AMARELO – Significa que só pode ser
arquivada a versão pre print, ou seja a
versão anterior à revisão por pares.
BRANCO – Não é permitido o Auto arquivo do documento.
O projeto apresenta também definições para os termos pre-print e post-print que são muitas vezes fonte de
alguma confusão. Assim o pre-print é
descrito como a versão anterior à revisão por pares e o post-print é a versão
do artigo após revisão por pares, sendo
que a versão post-print pode não corresponder à versão final do editor (Fig.2).
Relativamente às revistas portuguesas
foi criado o Projeto Blimunda com o objetivo de fazer o levantamento das políticas das editoras e revistas científicas nacionais no que respeita aos repositórios
institucionais. A lista construída no âmbito do Blimunda foi integrada no Sherpa/
/Romeo, tendo sido o site do Sherpa/Romeo traduzido também pelo Blimunda.
No caso do IPCB estão disponíveis no
Sherpa/Romeo informações relativas às
Políticas editoriais das Revistas Agroforum,
Convergências, Educare/Educere e GESTIN.
O acesso à página do Projeto Sherpa/
Romeo pode ser efetuado a partir da página do Repositório Científico do IPCB
no menu Direitos de autor.
Maria Eduarda Pereira Rodrigues
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COAR e UNESCO emitem declaração conjunta sobre o Acesso Aberto
Dando voz a um enunciado de
preocupações relativamente a uma
viragem para a utilização de um modelo
de publicação científica baseado em
Custos de Processamento de Publicações
(APCs), a Confederação de Repositórios
de Acesso Aberto (COAR) e a UNESCO
emitiram uma declaração conjunta
em que alertam para as eventuais
consequências da generalização deste
modelo de publicação. A declaração, na
sua forma integral pode ser consultada
em
http://www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/
news/coar_unesco_oa_statement.pdf.
Newsletter transcreve, alguns excertos da declaração na tradução efetuada
por Clara Boavida da Universidade do
Minho:
“O Acesso Aberto é uma tendência
mundial, com políticas e práticas a ser
adotadas rapidamente em todo o mundo.
À medida que o mundo entra numa nova
era de desenvolvimento sustentável, a

aber-tura e inclusão nos processos de investigação científica serão cada vez mais
importantes. Ainda que a maioria dos
governos concordem com os princípios
fundamentais do Acesso Aberto, existe
uma diversidade significativa na forma
como os países têm abordado a sua implementação. Estas diferenças refletem
uma variedade de perspetivas, valores e
prioridades das diferentes regiões. Claramente, não existe uma solução única
para a implementação do Acesso Aberto.
(…)
Existe um número considerável de
revistas científicas de qualidade e economicamente viáveis que não se baseiam em APCs. Além disso, enquanto
as revistas desempenham um papel importante, têm sido criados repositórios
em todo o mundo e estes representam
o principal mecanismo para a implementação do Acesso Aberto na grande maioria dos países.
(…)
Como se observou no Relatório

de Ciência Mundial da UNESCO, «A
criação e transferência de conhecimento
científico são fundamentais para construir e manter o bem-estar e a integração
socioeconómica da economia mundial. A
longo prazo, nenhuma região ou nação
pode permanecer um simples ‘utilizador’
de novos conhecimentos mas deve
também tornar-se num ‘criador’ de novos
conhecimentos.» (…)
É imperativo que os governos e a comunidade científica incentivem abordagens variadas de implementação do
Acesso Aberto. Tal poderá resultar num
ecossistema de publicação científica
mais saudável e mais inovador e, em
última instância, conduzir a uma maior
utilização e impacto da investigação.”
O texto integral da declaração traduzido para português pode ser consultado
em http://goo.gl/l702bM
Maria Eduarda Pereira Rodrigues

Acesso Aberto na Europa
No âmbito das iniciativas eu-ropeias
sobre Acesso Aberto decorreu, entre
17 e 18 de maio, em Amsterdão, a
conferência final do projeto Pasteur4OA
subordinada ao tema “Green Light for
Open Access”. Estiveram presentes nesta
conferência cerca de 150 participantes
entre especialistas na área, editores,
representantes de instituições de
investigação, entidades financiadoras,
entre outros, vindos de várias partes do
mundo.
Durante o evento foram discutidas,
como não podia deixar de ser, matérias
relacionadas com o Acesso Aberto,
tendo sida analisada a situação atual e as
perspetivas futuras.

Ron Dekker, líder de Projeto do Acesso
Aberto para a presidência Holandesa do
Conselho da União Europeia e Gerard
Meijer, Presidente da Radboud University,
estiveram entre os 26 oradores. Pelo
lado de Portugal estiveram presentes
João Nuno Ferreira da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia e Eloy Rodrigues
da Universidade do Minho.
As apresentações efetuadas durante o
evento podem ser consultadas em http://
www.pasteur4oa.eu/draft-conferenceprogram.
Adapt. de Blog RCAAP por
Maria Eduarda Pereira Rodrigues
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